Pessimisme er det Britiske Imperiums
mest dødbringende
masseødelæggelsesvåben
Den 4. august (EIRNS) – Hen over weekenden optrappedes Det britiske imperiums
klassiske ‘spændingsstrategi’ (strategy of tension) og irregulær krigsførelse i
Hong Kong, i Moskva og i USA med to nye masseskyderier – et lørdag i et shopping
center i El Paso- (20 dræbte og 26 sårede) og et andet tidlig søndag formiddag
uden for en bar i Dayton (9 dræbte og snesevis sårede). I Dayton blev den
mistænkte, der bar beskyttelsesudstyr, skudt af politiet; i hændelsen i El Paso
blev gerningsmanden arresteret, og der er – ifølge rapporter i medierne – tale
om en hvid nationalist, der sagde, at han ville dræbe så mange mexicanere som
muligt.
Helt forudsigeligt forsøgte nogle fra den demokratiske hyæneflok (Beto O’Rourke,
Amy Klobuchar og andre) at lægge skylden på præsident Donald Trump for
grusomheden i El Paso og fordømte ham for – hvad de påstod – at “skabe et miljø
med had”, som tilskynder til sådanne forbrydelser. Generelt set skabes det
politiske miljø helt bestemt internationalt for at slippe øko-terrorisme løs i i
stor skala ifølge den britiske drejebog – og alt dette i sammenhæng med en
truende international økonomisk sammenbrud og en britisk indsats for at forværre
spændingerne mellem USA og Kina og USA og Rusland, med henblik på for at vende
de fremskridt, der er opnået ved præsident Trumps bilaterale møder med Kinas Xi
Jinping og Ruslands Vladimir Putin på G20-topmødet i Osaka.
Men weekendens masseskyderier peger på et endnu mere dødbringende våben, som
briterne bevidst og systematisk har sluppet løs, rettet imod udsigten til et nyt
paradigme med udvikling, fred og klassisk kultur: et kultiveret våben af
kulturel og personlig pessimisme.
Slagtningerne i El Paso og Dayton bringer totalen af sådanne masseskyderier i
USA til 250 for i år – mere end en hændelse om dagen i løbet af de 215 dage af
2019, der er gået foreløbig! Indtil videre i år er over 530 mennesker døde i
masseskyderier (defineret som fire eller flere mennesker, der er skudt eller
dræbt, gerningsmændene selv ikke inkluderet), og over 2.050 sårede.
Og dog er dette kun et enkelt af de forfærdelige hoveder på hydraen
(mangehovedet slange, red.), der nu truer selve eksistensen af USA., Europa og
andre dele af planeten. “Vi lever virkelig i en mørk tidsalder,” kommenterede

Helga Zepp-LaRouche søndag og reflekterede over den nylige udvikling. “Vi er
midt i et fuldstændigt sammenbrud af samfundet med selvmords-kulter, grønne
fascisters mobilisering af børn for at kræve global affolkning, masseskyderier,
voldsomt og voksende stofmisbrug. Samfundet har mistet al følelse af formål og
retning. Folk hader andre mennesker, og de hader sig selv. De er parate til at
dræbe andre og dræbe sig selv.”
Zepp-LaRouche fortsatte: “Dette er alt sammen en afspejling af en dybt rodfæstet
kulturel pessimisme, som er en form for alvorlig mentalt vanvid, der bevidst
induceres i befolkningen af det britiske imperium.” For at vende det kræves ikke
kun en fuldstændig fuldskala mobilisering omkring organisering af en levedygtig,
kreativ fremtid for menneskeheden – især nutidens ungdom – gennem lynprogrammer
som Månen-Mars-missionen, som designet af den amerikanske statsmand Lyndon
LaRouche d for over tre årtier siden – og som nu tages op i varierende grad af
Kina, Rusland, Indien, Japan samt præsident Trump i USA.
Men hvad der samtidig kræves, understregede Zepp-LaRouche i går, er et
lynprogram for menneskets æstetiske uddannelse for at give hele menneskeheden og
dens eftertid adgang til klassisk kultur i alle dens udtryk. Krafft Ehricke, den
store tysk-amerikanske rumforsker, udtalte offentligt, at han trådte ind i
bestyrelsen for det internationale Schiller Institut af netop denne grund: at
Instituttet sammen med sit engagement i videnskaben var engageret i at bruge
klassisk kultur til at skabe, hvad ‘frihedspoeten’ Friedrich Schiller kaldte for
“smukke sjæle.”
Dette synspunkt, som er det udsyn, der er nødvendigt for at besejre det britiske
imperiets mest dødbringende masseødelæggelsesvåben, pessimisme, blev udtrykt
smukkest af Krafft Ehricke i hans tre grundlæggende love om astronautik fra
1957:
1) Ingen og intet under universets naturlige lov pålægger mennesker nogen
begrænsninger bortset fra mennesket selv.”
2) Ikke kun Jorden, men hele solsystemet og så meget af universet, som mennesket
kan nå under naturlovene, er menneskets retmæssige aktivitetsfelt.”
3) Ved at ekspandere gennem universet opfylder mennesket sin skæbne som et af
livets elementer, begavet med tankens kraft og visdommen i den i mennesket selv
iboende moralske lov”

